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De Fakkel behoort bij scholenbestuur Tabijn.



Waarom is De Fakkel er en kan een kind niet gewoon naar de basisschool?
Basisscholen hebben vaak grote groepen. Hierdoor is het moeilijk om een kind dat de 
Nederlandse taal nog niet spreekt, voldoende aandacht te geven. Het leren spreken, 
lezen en schrijven kost veel extra tijd en aandacht. Je kunt een kind namelijk niet 
gewoon met de boeken uit bijvoorbeeld groep zes aan het werk zetten. Je hebt dus 
speciale materialen nodig en kennis van lesgeven aan anderstalige leerlingen. 
Deze leerlingen hebben veel hulp nodig om te begrijpen wat ze moeten doen. Op 
De Fakkel/Het Rinket is al veel ervaring opgedaan met het lesgeven aan kinderen 
die nog niet zo lang in Nederland zijn en de bijbehorende materialen zijn daar ook 
aanwezig. 

Algemene informatie
De Fakkel is een centrale opvangklas voor nieuwkomers. 
De Fakkel is een aparte groep van basisschool Het Rinket 
in Heemskerk. Er worden kinderen die minder dan een 
jaar in Nederland wonen, opgevangen en bekend ge-
maakt met de Nederlandse taal en cultuur.
Deze opvangklas heeft op dit moment drie lokalen. Eén 
voor de onderbouw, één voor de middenbouw en één 
voor de bovenbouw. In elke groep is plaats voor vijftien 
leerlingen. 



Welke kinderen mogen naar de De Fakkel en welke niet?
De Fakkel is bedoeld voor kinderen die tussen de zes en twaalf/dertien jaar zijn en 
minder dan een jaar in Nederland verblijven. Daarnaast is het belangrijk dat de jonge 
leerlingen schoolrijp zijn. Dit betekent dat ze klaar zijn met hun kleuterperiode en 
zoals het woord zegt “rijp” zijn om te leren lezen en schrijven op school. 
Wel geldt voor een aantal leerlingen dat ze in het land van herkomst nooit naar school 
geweest zijn en alle schoolse vaardigheden nog moeten leren.

Uit welke landen komen deze kinderen?
Eigenlijk uit alle landen!
We hebben o.a. kinderen uit Afghanistan, Polen, Duitsland, Hongarije, Bulgarije, 
Ierland, Brazilië, Marokko, Somalië, Turkije, Irak, Iran, Duitsland, Italië, Zambia, 
Dominicaanse Republiek, Afrika, Tsjechië bij De Fakkel gehad. 
De laatste jaren komen er steeds meer kinderen vanuit Europese landen naar De 
Fakkel. Hun ouders vinden binnen de Europese Unie werk en de kinderen gaan dus 
mee. Het betreft dan vaak leerlingen uit Bulgarije, Polen en Roemenië. 
Verder hebben we veel kinderen uit Syrië, Irak, Somalië en andere oorlogsgebieden. 



Vervoer naar De Fakkel (vanaf januari 2016)
Het vervoer wordt door de diverse gemeentes verschillend geregeld:

• Heemskerk: Ouders brengen de kinderen zelf naar school.
• Beverwijk: Vervoer met een taxi kan worden geregeld na overleg van de ouders met  
  de gemeente. Dit geldt alleen voor de eerste twaalf weken. Daarna moeten de  
  ouders de kinderen zelf brengen.
• Castricum: Vervoer met een taxi kan worden geregeld na overleg van ouders met de  
  gemeente.
• Velsen-Noord: Voor leerlingen t/m acht jaar kan vervoer met een taxi worden  
  geregeld na overleg van ouders met de gemeente. 
  Voor leerlingen vanaf negen jaar kan een openbaar vervoersvergoeding worden  
  aangevraagd na overleg van ouders met de gemeente. Deze leerlingen komen zelf  
  met het openbaar vervoer naar school.

Hoe lang mag een kind op De Fakkel blijven? 
Een kind gaat één jaar naar De Fakkel. Dat wil zeggen dat als een leerling bijvoor-
beeld in januari binnenkomt, hij of zij tot januari het jaar daarop mag blijven.
Komt een kind in september bij De Fakkel, dan blijft hij of zij dus tot september.
Natuurlijk zijn er wel eens uitzonderingen op deze regel. Sommige kinderen hebben 
langer de tijd nodig om het Nederlands goed te leren. Tenslotte is ieder kind anders 
en brengt het zijn eigen achtergrond mee. 

Gaan de kinderen de hele week naar De Fakkel?
De kinderen volgen de eerste negen maanden de hele week onderwijs op De 
Fakkel. Na negen maanden gaan ze op de woensdag naar hun moederschool. Dit 
is de school waar de leerlingen na een jaar Fakkel naar toe gaan; de school dicht bij 
huis. Op deze manier kunnen de kinderen vast wennen en hoeven ze niet in één 
keer over. 



Kan het kind na uitstroom bij De Fakkel meedoen met het 
programma op de moederschool?
Dit hangt erg van de situatie van het kind af. Een leerling die 
nog nooit naar school is geweest en de letters nog niet kent, 
zal na een jaar waarschijnlijk niet het niveau van de moeder-
school aan kunnen.
Leerlingen die al onderwijs hebben gehad, komen vaak ver-
der. De moederschool zal moeten aansluiten op het niveau 
dat het kind heeft als het De Fakkel verlaat.
Intelligentie van het kind en daarnaast de thuissituatie spelen 
een grote rol.

Is er sprake van nazorg na uitstroom bij De Fakkel?
Voordat de leerling De Fakkel verlaat, vindt er een uitstroomgesprek plaats met de 
moederschool. Bij dit gesprek zit een leerkracht en een intern begeleider van de 
moederschool en de leerkracht van De Fakkel met eventueel een pedagoog van het  
samenwerkingsverband. Er wordt dan informatie over de leerling uitgewisseld om de 
overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Sociaal emotionele ontwikkeling
Leerlingen die van een neveninstromersafdeling zoals De Fakkel komen, hebben 
soms een ontwikkelingsachterstand opgelopen. Dit kan zijn ontstaan doordat zij uit 
een oorlogsland komen, een tijd gescheiden zijn geweest van hun ouders, veel ver-
huizingen hebben meegemaakt, onder stress hebben geleefd, maar ook het leren van 
een nieuwe taal en cultuur kan invloed hebben op de ontwikkeling van een kind.
Het kan soms nodig zijn dat er bij een leerling eerst aan het trauma, vertrouwen en 
welbevinden wordt gewerkt, voordat het leren goed op gang komt. Dit kost natuurlijk 
tijd. Ook het wennen op de nieuwe moederschool zal enige tijd kosten voor het kind 
zich weer optimaal kan ontwikkelen.



Woordenschat aanbieden
Het duurt tien jaar voor een kind de tweede taal net zo beheerst als de leeftijdgenoot-
jes. Het mag dus duidelijk zijn dat u veel tijd aan uitbreiding van de woordenschat 
moet blijven besteden. NT2 lessen zullen gedurende de hele schoolperiode moeten 
worden voortgezet.
Leg daarbij niet alleen de nadruk op zelfstandig naamwoorden, maar ook op werk-
woorden, voegwoorden, voorzetsels e.d. en denk ook aan intonatie, zinsbouw en cul-
tuur.
Veel Taalmethoden zijn niet passend voor NT2 didactiek. Probeer alert te zijn op les-
sen met bijvoorbeeld figuurlijk taalgebruik.
Voor de theorie over het aanbieden van woordenschat verwijzen we u naar de boe-
ken van Marianne Verhallen en het boek “Zien is Snappen”.

Help! Hoe moet dat met de opbrengsten?
Uit onze ervaring blijkt dat veel basisscholen bang zijn om leerlingen van  
De Fakkel aan te nemen, omdat ze de opbrengsten van de school negatief zouden 
kunnen beïnvloeden.
Dit is niet van toepassing, want de inspectie houdt rekening met deze groep leer-
lingen. Alle tussentoetsen en de CITO eindtoets mogen vier jaar lang uit de vaardig-
heidsscores van de groep gehaald worden.
We verwijzen hiervoor naar de informatie van de inspectie van onderwijs, zie
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/publicaties/2012/ 
beoordeling-opbrengsten-basisonderwijs-2012.pdf



De Fakkel is onderdeel van basisschool Het Rinket.
Bezoekadres:  Bachstraat 20, 1962 BD Heemskerk   
Postadres:   Postbus 78, 1960 AB Heemskerk
  0251-231093 | rinket@tabijn.nl


